เปิ ดมุมมองด้ าน Human Resource Development (HRD) ในสายตาของผู้บริหารสายงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตอนที่ 1 (คุณธีระ วีรธรรมสาธิต)

บทความโดย : อาภรณ์_ภูว่ ิทยพันธุ์

บทความฉบับนี ้ผู้เขียนขอนาเสนอมุมมองจากผู้มีประสบการณ์ตรงในสายงานบุคลากร ท่านเคยเป็ นทังนั
้ กปฏิบตั ิ
ในการวางแผนบริ หารและพัฒนาบุคลากรในบริ ษัทชันน
้ าหลายๆ แห่งในประเทศไทย และปั จจุบนั ท่านดารงตาแหน่งเป็ น
ผู้บริ หารระดับสูง ในสายงานที่ปรึ กษาด้ านบุคลากร ดังนันจากความเชี
้
่ยวชาญและประสบการณ์ ตรงของท่านจึงทาให้
ผู้เขียนถือโอกาสเข้ าไปสัมภาษณ์เพื่อแลกเปลี่ยนนานาทัศนะในการพัฒนาบุคลากรในประเทศไทย ท่านได้ ให้ มมุ มองและ
ทัศนะที่มีตอ่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเด็นต่างๆ ที่นา่ สนใจ ดังต่อไปนี ้
แนวโน้ ม การพั ฒ นาบุ คลากรในประเทศไทย : ผมมองว่านักพัฒ นาบุคลากรจะต้ องเป็ นเสมื อน “Bread
(CEO) and Butter (HRD)” เปรี ยบการทางานของ HRD กับส่วนผสมของขนมปั งที่เสริ มและทาให้ ขนมปั งน่ารับประทาน
มากขึน้ เฉกเช่นเดียวกันนัก HRD ต้ องทาตัวเป็ นเสมือน CEO Buddy ที่สานฝั นหรื อวิสยั ทัศน์ เป้าหมายของ CEO ให้
ประสบผลสาเร็ จ ซึง่ บทบาทของนัก HRD ก็คือการทาให้ CEO สนับสนุนนโยบายการพัฒนาบุคลากร และหากองค์กรใดที่
CEO ไม่เห็นด้ วยและไม่สนับสนุนโครงการ HRD เท่าที่ควร ในมุมมองของผมผมคิดว่านัก HRD ต้ องกลับมาพิจารณา
ความสามารถของตนเองก่อน มีความสามารถเพียงพอหรื อไม่ สามารถโน้ มน้ าวให้ CEO ยอมรับและสนับสนุนโครงการ
HRD หรื อไม่ จะเห็นได้ วา่ ผู้บริ หารระดับสูงส่วนใหญ่มกั ชอบตัวเลข มองกาไร ขาดทุน ดังนันนั
้ ก HRD ต้ องทาให้ CEO เห็น
ว่าหน่วยงานบุคลากรสามารถสร้ างกาไร ลดการขาดทุนให้ กับองค์กรได้ ด้ วยการกาหนดกลยุทธ์ การพัฒ นาบุคลากร
(People Strategy) ควบคูไ่ ปกับกลยุทธ์ของธุรกิจ (Business Strategy)
ขีดความสามารถของนัก HRD : ดังนันนั
้ ก HRD จึงต้ องปรับตัวอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาความสามารถ
ของตนเองในเรื่ องหลัก ๆ ได้ แก่
1) ความรู้ความเข้ าใจในธุรกิจ (Business Acumen) - ต้ องรู้วา่ อะไรเป็ นปั จจัยขับเคลือ่ นหลัก (Key Driver)
ของธุรกิจ เช่น ธุรกิจก่อสร้ างเน้ นเรื่ อง Engineering และ Marketing ซึง่ HRD ต้ องเข้ าใจว่า Key Driver คือ
อะไร เพื่อสร้ างคนให้ สนับสนุนปั จจัยหลักในเรื่ องนัน้
2) ความเชี่ยวชาญในงานเทคนิค (Technical HRD) - นัก HRD จะต้ องมีความเข้ าใจในฟั งก์ชนั่ งาน HRD
ต้ องรู้ขนตอนและกระบวนการท
ั้
างานของงานที่รับผิดชอบ
3) พฤติ ก รรมองค์ กร (Organizational Behavior) - ต้ องเข้ าใจพฤติ ก รรมองค์ ก ร หมายถึ ง ต้ องเข้ า ใจ
พฤติ กรรมของคนในองค์ กร ทุกวันนี อ้ งค์ กรจะต้ องให้ ความสาคัญ และทาความเข้ าใจถึงความเป็ นอยู่
(lifestyle) ของคน เพื่อสร้ างคนให้ เป็ นไปตามแบบฉบับที่องค์กรต้ องการ

แนวโน้ มของเครื่องมือการบริหารจัดการที่นามาใช้ ในองค์ กร : องค์กรทุกวันนี ้จะให้ ความสาคัญในเรื่ องของ
การสร้ างวัฒนธรรมการสอนงาน (Coaching Culture) ลองคิดดูว่าคนที่เก่งเป็ นเพราะเก่งจากการฝึ กอบรมในห้ องเรี ยน
หรื อไม่ ผมมองว่าคนเก่งนันจริ
้ ง ๆ แล้ วเกิดขึ ้นจากการฝึ กฝน การเป็ นผู้สอนตัวเองหรื อหัวหน้ างานเป็ นผู้สอนงานพวกเขา
ซึ่งบทบาทของผู้บงั คับบัญชาจะต้ องทาหน้ าที่ในการฝึ กฝนพนักงาน คอยตรวจสอบ ติดตาม และให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่
พนักงาน ดังนันการสร้
้
างวัฒนธรรมองค์กรให้ เน้ นไปที่การเรี ยนรู้ การฝึ กฝนจึงเป็ นเรื่ องที่องค์กรต้ องการเป็ นอย่างมาก จึง
เกิดเครื่ องมือที่สนับสนุนให้ เกิดการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ น Knowledge Management Tools หรื อการพูดกันถึงการ
สร้ างองค์กรแห่งการเรี ยนรู้ (Learning Organization) ตัวอย่างเช่น บริ ษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน หรื อบริ ษัท AIS
ที่เน้ นการสร้ างวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู้ ที่เน้ นให้ ผ้ บู งั คับบัญชามีทกั ษะในการสอนแนะ (Coaching) และการเป็ นพี่เลี ้ยง
(Mentoring) ให้ พนักงาน โดยต้ องมีความรู้ลกึ ในงานที่รับผิดชอบ เน้ นให้ เกิดการถ่ายโยงความรู้ ที่มีอยูใ่ นตัวบุคคล (Tacit
Knowledge) ไปสูค่ วามรู้ภายนอก (Explicit Knowledge) ให้ มากขึ ้น
การวัดผลลัพธ์ ในงานด้ าน HRD : ในทัศนะของผม ผมคิดว่าการวัดความสาเร็ จของงาน HRD สามารถวัดได้
2 ทางก็คือ
1) วัดจาก ROI – หลายคนมักจะคิดว่า ROI ก็ คือ Return on Investment แต่ผมเคยได้ ยินอีกความหมาย
หนึ่งก็คือ Return on Involvement หมายถึงการมองว่าพนักงานในองค์กรทุกระดับไม่ว่าจะเป็ นผู้บริ หาร
หรื อผู้ปฏิบตั ิงานได้ มีสว่ นร่วมในงานหรื อกิจกรรมด้ าน HRD มากน้ อยแค่ไหน เป็ นการวัดความสามารถของ
นัก HRD ที่จะให้ พนักงานทุกคนเข้ ามามีสว่ นร่ วมในโครงการ HRD ที่กาหนดขึ ้นมา มากกว่าจะคิดแต่เรื่ อง
Return on Investment อย่างเดียว
2) การทางานที่ดีขึน้ – การวัดความสาเร็ จของโครงการ HRD จะต้ องวัดจากความสาเร็ จของงานว่าหลังจาก
การฝึ กอบรม พนักงานทางานดีขึน้ กี่เปอร์ เซ็นต์ โดยผู้บงั คับบัญชาจะเป็ นผู้พิจารณาผลการทางานของ
พนักงาน โดยนาผลงานนันมาเที
้
ยบกับค่าตอบแทนที่จ่ายให้ กบั พนักงานเป็ นรายบุคคลในแต่ละเดือน
สาหรับเรื่ องราวดี ๆ เกี่ยวกับมุมมองด้ านการพัฒนาบุคลากรของคุณธีระ ยังไม่จบเท่านี ้นะคะ ... ติดตามอ่านต่อ
ฉบับหน้ าค่ะ

